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Många barn i Sverige har det bra, men det finns även barn som lever i en otrygg miljö. Vi vill 
öka kunskapen om hur vuxna i förskolan kan upptäcka utsatta barn, hur vi går tillväga vid en 
anmälan samt hur förskolans och socialtjänstens samverkan kan se ut. Genom kvalitativa 
intervjuer med personer inom förskola och socialtjänst har vi erhållit information kring hur 
man agerar när barn far illa. Vi tar upp att beteendeförändringar hos barn kan vara ett tecken 
på att barn far illa och det är därför något som vi vuxna bör vara uppmärksamma på. Andra 
vanliga tecken som framkom var blåmärken på barnet, att barnet själv berättar vad den utsatts 
för eller att man sett tecken i leken. Även barnets hygien och kläder är något man kan vara 
uppmärksam på. I resultatet framkom att det är viktigt att en anmälan görs så fort det finns 
misstankar att ett barn far illa. En samverkan mellan förskola och socialtjänst har stor 
betydelse framförallt för barnet i fråga och resultatet visar hur det sker en samverkan mellan 
förskolor och socialtjänst. 
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1. Inledning 
I läroplanen för förskolan, Lpfö98, står det tydligt att verksamheten har i uppgift att 
grundlägga och förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på, det vill säga 
”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta” 
(Utbildningsdepartementet, 2010:4). Sverige var det första land i världen som år 1979 införde 
en lag mot aga och annan kränkande behandling av barn. Ett tiotal länder tog efter Sverige, 
först och främst var det de nordiska länderna, men även ett antal övriga länder. 1989 
undertecknade Sverige FN:s barnkonvention om barnets rättigheter. I konventionen tas upp 
att barn ska skyddas mot att bli utsatta för psykisk och fysisk våld, det bör däremot 
framhållas att konventioner inte är lagar som måste upprätthållas (BRIS, 2002). De flesta 
barn i vårt land har det bra, men många barn lever i en familjemiljö som präglas av otrygghet 
på grund av exempelvis alkoholmissbruk, psykiska problem eller våldsamhet (Hindberg, 
2001). I tidningen Mitt i Bromma (Sjölund, 2011) uppmärksammades ett fall där en tvåårig 
pojke blivit grovt misshandlad av sin mamma och styvpappa. Det framkom att förskolan inte 
anmält även om de sett tydliga tecken på pojken. Svaret som tidningen fått från förskolans 
chef var att de inte ”haft tid” att anmäla. Ett annat fall som uppmärksammats av 
Utbildningsradion [www] handlar om flickan Sofia. Hon blev utsatt för sexuella övergrepp av 
sin pappa då hon var cirka ett år gammal. I detta fall agerade förskolan med en gång då de 
upptäckte ett avvikande beteende hos Sofia. Enligt Rädda Barnen [www] kom det förra året 
in ca 2539 anmälningar där barn utsatts för våld och ca 2530 anmälningar om våldtäkter på 
barn mellan 0-17 år.  
 
Det är viktigt att bygga upp stöd där alla goda krafter samarbetar så att varje barn som är i 
behov av stöd ska få det som han eller hon behöver. Det är betydelsefullt att vi som 
förskollärare har vetskap om hur vi på bästa sätt kan hjälpa de barn som far illa (Hindberg, 
2001). Därför har vi valt att dels skildra erfarenheter av att upptäcka barn som far illa, dels ta 
reda på vad förskolan och socialtjänsten har för erfarenheter av anmälningar, samt hur 
samverkan kan fungera mellan de båda verksamheterna. 

I begreppet barn som far illa innefattas alla typer av misshandel, vanvård, övergrepp, fysiskt 
och psykiskt våld som barn kan utsättas för i familjen (Hellström, 1993). Balldin och 
Tallberg-Broman (2010) menar att begreppet utsatta barn innebär att barnet far illa eller att 
barnet riskerar att fara illa socialt, psykiskt eller fysiskt och att barnets utveckling och hälsa är 
i riskzonen. I vår rapport har vi valt att använda oss av begreppen utsatta barn och barn som 
far illa, dels för att det är två begrepp som är återkommande i både forskning, litteratur och 
lagar, men också för att det är två begrepp som kan användas för att formulera en varierande 
text. För att begränsa vårt arbete har vi valt att inrikta oss på två områden: psykiskt/fysiskt 
våld och sexuella övergrepp. Vi kommer att fördjupa oss i arbetet med barn som far illa och 
vad förskolan har för ansvar om de märker att något barn far illa samt vad som händer när det 
går så långt att socialtjänsten måste kopplas in. 
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att belysa vad som gör att förskolläraren kan misstänka att ett barn far illa och hur 
förskolan och socialtjänsten agerar vid en sådan misstanke. Målsättningen är att bidra med 
ökad kunskap om hur förskola och socialtjänst samverkar när barn far illa. De 
frågeställningar som undersöks är: 

Vilka erfarenheter har förskola och socialtjänst av: 
 

• att upptäcka utsatta barn? 
 

• att göra respektive ta emot anmälningar? 
 

• att samverka kring barn som far illa? 
 
Våra frågeställningar besvaras genom kvalitativa intervjuer med anställda inom de olika 
verksamheterna förskola och socialtjänst.  
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2. Bakgrund 

Här börjar vi med att belysa Sterns teori om vad som händer i barns inre. Sedan lyfter vi 
fram två fall från verkligheten. Efter det behandlas de lagar som betydelse i arbetet med 
utsatta barn. Slutligen tar vi upp och beskriver barnmisshandel samt de två områden av 
barnmisshandel vi valt, psykiskt och fysiskt våld och sexuella övergrepp. 

2.1. Det kompetenta barnet 
Daniel Stern är psykiater, psykoanalytiker och spädbarnsforskare som med sin forskning 
lyfter fram bilden av det kompetenta barnet (Brodin & Hylander, 1997). Stern har genom 
forskning av barnets beteende skapat teorier om hur det ser sig själv, sin omvärld och vad 
som händer mentalt inom barnet. I sin teori sammanlänkar Stern sambandet mellan biologi 
och psykologi, mellan kropp och själ och mellan arv och miljö till en helhet. (Brodin & 
Hylander, 1997:20). I samspelet med andra blir barnets ”självet” tydligare för både barnet 
och de runt om. Stern menar att ”självet” finns redan tidigt, innan barnet kan reflektera över 
sig själv eller har ett språk (Brodin & Hylander, 1997). Det är under de tre till fyra första åren 
som ”självet” växer fram. Nya och tidigare ”själv”-upplevelser utvecklas tillsammans genom 
det barnet är med om och upplever. Brodin och Hylander (1997) menar att varje upplevelse 
som barnet är med om följer med hela livet. De olika upplevelserna formar hur barnet ser sig 
själv, sin omvärld och hur det då bemöter andra individer. Det är bekräftelsen i 
kommunikationen med barnet och dess kontakt med omgivningen som har betydelse för 
utvecklingen av ”självet”. Stern menar i sin teori att det inte finns speciella utvecklingsfaser. 
Han framhåller att tillit och självständighet är något som utvecklas, påverkas och förändras 
under hela livet. Hos barn utvecklas empati det vill säga att kunna sätta sig in i hur andra 
känner sig samtidigt som de ska kunna dela upplevelser med andra. ”Sterns syn är att vi föds 
ensamma och utvecklas mot allt djupare och mer nyanseras kontakt och samhörighet med 
andra människor” (Brodin & Hylander, 1997:26). Barn behöver närvarande vuxna som 
uppmärksammar dem på vad som sker runtom, sätter gränser, bekräftar, omfamnar och se det 
nyfikna barnet (a.a.).  
 
Ofta har socialtjänsten samlat in information av de vuxna medan barnet inte alls fått komma 
till tals. Socialtjänsten har missat att skapa sin egen bild av barnet då de endast lyssnat på de 
vuxna. Idag arbetas det mycket med att se till barnperspektivet och för att göra det måste man 
lyssna in barnet och försöka se ”med barnets ögon”. För att veta vad som är bäst i det 
enskilda fallet krävs kunskap om barnets behov och utveckling (Hindberg, 2001). 
Begreppet barnperspektiv kan enligt Halldén (2003) och Andersson och Aronsson (2004) 
exempelvis innebära att se till barnets perspektiv samt till barnets bästa utifrån dess enskilda 
förutsättningar. De tar upp att det kan innebära att se till barnets rättigheter och behov, att 
lyssna in barnets vilja samt barnets rätt till information och delaktighet (a.a.). Hindberg 
(2001) menar att det kan vilseleda om man tror att det bara finns ett perspektiv på barn. Det 
som måste göras är att sätta in barnet i ett sammanhang utifrån ålder, kön, etnisk bakgrund, 
klass och kulturell bakgrund för att få en förståelse för varje enskilt barn. Utgångspunkter i 
barnperspektivet kan bland annat vara att kunna respektera barnets människovärde och heder. 
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Vi vuxna måste se barnet som en unik individ som ska komma till tals för att förmedla sina 
erfarenheter och vi ska värna om barnets rättigheter. I det sociala arbetet har 
vuxenperspektivet tidigare varit dominerande, men användningen av begreppet 
barnperspektiv har ökat under senare tid (Hindberg, 2001). 

2.2. Fallbeskrivningar 
I tidningen Mitt i Bromma (Sjölund, 2011), har ett fall med en 2-årig pojke uppmärksammats. 
Pojken utsattes för misshandel av sin mamma och styvpappa, som båda åtalades för grov 
misshandel. Fallet uppdagades då pojken kom in till lasarettet med en allvarlig brännskada. 
Pojkens styvpappa hade tvingat ner pojkens ena hand i mycket hett vatten och hållit kvar den 
där i flera minuter. Samtidigt som pojken var på lasarettet uppmärksammande 
sjukhuspersonalen blåmärken över hela pojkens kropp. På pojkens förskola hade de 
misstankar om att allt inte stod rätt till. De hade tänkt göra en anmälan, men påstod i intervju 
med tidningen att de inte haft tid. Vid polisförhöret framkom också att personalen ofta sett 
blåmärken på pojken och att han ”blev lämnad på förskolan med smutsiga kläder, nerkissad 
nattblöja och blodiga skavsår som behövde plåstras om” (Sjölund, 2011). Chefen för 
förskoleavdelningen säger i artikeln att det finns klara direktiv för hur de på förskolan ska gå 
tillväga om det finns misstankar att ett barn far illa. Hon säger också att det är viktigt att ta 
kontakt med socialtjänsten så fort det finns misstankar och detta är även något som 
personalen ska ha fått ökade kunskaper om de senaste åren för en bättre samverkan med 
socialtjänsten. 
 
I ett program från Utbildningsradion [www], uppmärksammades ett annat fall om 3-åriga 
Sofia som blev utsatt för övergrepp av sin pappa. Sofia bodde tillsammans med sin mamma 
tills hon var åtta månader. Sofias mamma ville sedan att dottern skulle lära känna sin pappa 
så Sofia började vara hos honom några dagar varannan vecka. När Sofia var ett år började 
hon förskolan. En dag kom mamman för att hämta Sofia på förskolan och hon fick då sätta 
sig och prata med personalen på förskolan. Personalen berättade då att en manlig vikarie som 
de haft på förskolan hade kontaktat förskolechefen eftersom så fort han hade varit med Sofia 
hade hon försökt öppna hans gylf och ta på honom. Mamman berättade att "det fanns inte i 
min värld att det var Sofias pappa, men så var det” (Utbildningsradion [www]). Det som 
pappan gjorde mot Sofia var att hon skulle ta på honom, men han rörde inte henne rent 
fysiskt. Socialtjänsten, PBU och förskolan kom tillsammans fram till vad som de ansåg var 
bäst för Sofia. Det som gjordes var att den manliga vikarien anställdes för att Sofia skulle få 
en man i sin närhet som hon kunde få en vanlig relation till. Idag är Sofia glad, hon har börjat 
prata, hon växer och hon har inte kvar det där beteendet. Mamman är tacksam för att 
förskolan agerade så snabbt, hade inte förskolan gjort det undrade mamman hur det hade varit 
för Sofia idag, vem hade hon varit då? (Utbildningsradion [www])  

2.3. Lagar 
Cocozza (2007) menar att i Sverige är det ingen specifik myndighet som ansvarar för att 
skydda de barn som far illa. Barn som blir utsatta behöver ha skydd genom lagstiftning där 
det ska framgå när och hur barnet ska ges skydd. Cocozza (2007) menar vidare att det i detta 
sammanhang är socialtjänsten som är barnets skydd då det är socialtjänstlagen (SFS 
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2001:453) som tar upp vad som gäller när ett barn far illa. Det finns flera lagar som styr hur 
våld och sexuella övergrepp mot barn ska hanteras menar Hindberg (2006). Barn har rätt att 
växa upp under trygga familjeförhållanden och det är socialnämndens uppgift att skydda och 
hjälpa de barn som på något sätt riskerar att fara illa (a.a.). Kommittén mot barnmisshandel 
(Regeringen, 2001) påpekar att det är endast en liten del av de barn som tros vara utsatta som 
anmäls, trots anmälnings- och uppgiftsskyldigheten i socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Inom 
förskolan och socialtjänsten finns vissa sekretessbestämmelser som måste tas hänsyn till. 
Emellertid handlar sekretesskyddet om barns integritet, vilket ger rätt inom förskola och 
socialtjänst att bryta sekretessen om det gäller barnets skydd (offentlighets- och 
sekretesslagen SFS 2009:400). Anmälnings- och uppgiftsskyldighet samt förskolans sekretess 
kommer att behandlas vidare i detta avsnitt. 

2.3.1. Anmälnings- och uppgiftsskyldighet 
I socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 5 kap. 1 § står det att socialtjänsten ska ha en samverkan 
med hemmet. Vid brister i omvårdnaden ska socialtjänsten se till att barn får det stöd och 
skydd som de är i behov av. Det är socialtjänsten som har uppdraget i kommunen att hjälpa 
barn som behöver stöd eller skydd. Socialtjänsten ska få information vid minsta lilla 
misstanke om ett barn far illa för att kunna hjälpa, skydda och stödja barnet (Ljusberg, 2008). 
I 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (SFS 2001:453) står det att:  

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 
behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter 
vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och 
sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och 
kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 
ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana 
myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma 
inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller 
annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller 
på socialtjänstens område (socialtjänstlagen, SFS 2001:453).  

 
Då anmälan ska ske vid minsta misstanke menar Hindberg (2001) att ju tidigare de barn som 
är utsatta får hjälp desto större blir möjligheten att barnet får en god fortsättning. Ljusberg 
(2008) betonar att det är sedan socialtjänsten som utreder misstanken om ett barn far illa och 
vidare gör en bedömning på vilket sätt barnet far illa och vilka åtgärder som kan vara 
lämpliga. Föräldrarna ska få information från förskolan att en anmälan kommer att göras. 
Handlar det om fysisk misshandel där barnet behöver skydd ska förskolan gå direkt till 
socialtjänsten (Ljusberg, 2008). Vidare påpekar Fahrman (1993) att det som förskollärare kan 
vara svårt att informera föräldrarna om sina misstankar, men att det är viktigast att se till 
barnets bästa. En förskollärare är aldrig anonym vid en anmälan, vilket en privatperson kan få 
vara. Ljusberg (2008) tar upp att anmäler inte personalen begås det tjänstefel och det kan leda 
till en skriftlig varning eller löneavdrag. I 14 kap. 1 § i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 
framkommer det att förskolan är en av de verksamheter i samhället som är uppgiftsskyldiga. 
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Med det menas att de måste lämna uppgifter som har betydelser i en utredning om barnet är i 
behov av skydd (socialtjänstlagen SFS 2001:453). 

2.3.2. Sekretesslagen 
I 29 kap. 14 § skollagen (2010:800) står det klart och tydligt att den som arbetar eller har 
arbetat inom förskoleverksamhet har tystnadsplikt. Föreskrifter om förskollärarens och 
socialtjänstens skyldighet gällande sekretessen finns i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 
2009:400). I 23 kap. 1, 2 och 5 § står beskrivet hur sekretesskyddet om informationen om den 
enskilda individen inom förskoleverksamheten inte får utlämnas, såvida det inte framkommer 
uppgifter där det visar sig att individen lider. Ljusberg (2008) tolkar lagen och tar upp att 
förskollärare kan bryta sin tystnadsplikt och sekretess om barnet är i behov av skydd, far illa 
eller om det gäller en anmälan till myndigheter. I 10 kap. 10 § framhålls hur sekretessen kan 
brytas eller det kan göras undantag mellan myndigheter, bland myndigheter och enskilda om 
det handlar om brott eller som nämnt ovan om individen lider (offentlighets- och 
sekretesslagen SFS 2009:400).  

2.3.3. Samverkansskyldighet 
Enligt 5 kap. 1 § i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) har socialnämnden skyldigheter att 
samverka med andra verksamheter i samhället när det gäller barn som far illa eller om det 
finns risk för att ett barn kan fara illa. Detta är även något som tas upp i den nya skollagen 
(SFS 2010:800) i 29 kap. 13§ gällande samverkan och anmälan till socialnämnden. 

Huvudmannen för verksamhet som avses i denna lag och den som är anställd i 
sådan verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far 
illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och 
andra som berörs (skollagen, SFS 2010:800). 

Kommittén mot barnmisshandel (Regeringen, 2001) menar att en samverkan mellan olika 
verksamheter är viktig, både för barnet men också för exempelvis förskolan som arbetar med 
barnet. Samverkan kan exempelvis ge personalen i förskolan en ökad kunskap om 
socialtjänstens arbete. Genom samverkan kan förskolans personal få en ökad trygghet för att 
göra en anmälan. En samverkan kan också ge personalen på förskolan information och stöd 
genom att de kan ta kontakt med kompetent personal inom socialtjänsten för att få svar på 
frågor eller tips och råd för hur de ska gå tillväga i olika situationer (a.a.). Frost och Sköld 
(1993) menar att som förskollärare är det bra att veta vad socialtjänsten kan erbjuda för 
resurser. Först och främst kan lärarna på förskolan få information och rådgivning genom en 
socialsekreterare. Det diskuteras då om en eventuell anmälan bör göras. Förskollärarna kan 
även informera föräldrarna att socialtjänsten ger stöd, hjälp och råd (a.a.). Andersson (2011) 
menar att genom en god samverkan mellan förskoleverksamhet och socialtjänst kan barn som 
far illa få hjälp snabbt och man kan tidigare upptäcka barn som far illa. 

2.4. Barnmisshandel 
Det finns svårigheter i att göra gränsdragningar när det talas om barnmisshandel och detta 
leder till en problematik i att skapa en definition av begreppet barnmisshandel. 
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Barnmisshandel kan vara ett begrepp som innefattar både fysiskt och psykiskt våld och 
sexuella övergrepp, det har blivit ett samlingsord för flera olika handlingar (Hindberg, 1997). 
Kommittén mot barnmisshandel (Regeringen, 2001) framhåller att det är viktigt att begreppet 
barnmisshandel definieras Detta för att dels en samverkan mellan olika verksamheter ska 
underlättas och den samhälleliga synen på begreppet ska klargöras, men också för att kunna 
upprätthålla och föra statistik på de barn som far illa och kunna öppna upp för större 
möjligheter till forskning om utsatta barn. Det förslag på definitionen av barnmisshandel som 
Kommittén mot barnmisshandel (Regeringen, 2001) kommit fram till lyder: 

Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysisk eller psykiskt 
våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets 
grundläggande behov.  (Regeringen, 2001:120) 

Kommittén mot barnmisshandel (Regeringen, 2001) menar vidare att syftet med denna 
definition är att få med alla olika handlingar som kan skada ett barn och göra att det far illa 
(a.a). Germundsson (2011) framhåller att det fanns remissinstanser som inte ställde sig 
bakom denna definition för att den inte stämde överens med den juridiska definitionen. Man 
ansåg att en för bred definition av misshandel som i de flesta fall kopplas ihop med fysiskt 
våld skulle leda till en ännu större förvirring av begreppet. Germundsson (2011) tar upp att 
regeringen inte definierar begreppet i propositionen Stärkt skydd för barn i utsatta 
situationer. Istället används begrepp som barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
Definitionssvårigheter finns även i andra länder, i engelsk litteratur används child 
maltreatment för barn som far illa, men en korrekt översättning skulle istället bli barn som 
blir illa behandlade. Child maltreatment har blivit ett samlingsord och för misshandel har 
man istället använt child abuse. Andra begrepp som används på engelska är children at risk 
och children with special needs (Germundsson, 2011). Även i Sverige finns andra 
samlingsord än barnmisshandel som kan används, det kan vara utsatta barn och barn som far 
illa. På senare tid har också omsorgssvikt och brister i omsorgsförmågan blivit vanliga 
uttryck (Hindberg, 1997). 

2.4.1. Psykiskt och fysiskt våld 
Med barnmisshandel menas den avsiktliga fysiska eller psykiska skada som förorsakats 
barnet, där skadan gör att barnets normala utveckling hindras (Fahrman, 1993). Det fysiska 
våldet kan handla om bestraffning genom exempelvis slag med eller utan tillhyggen, sparkar, 
knuffar eller skakningar. Det kan också innebära att den vuxne exempelvis skållar, försöker 
dränka eller kväva barnet. I de flesta fall där fysiskt våld förekommer används också psykiskt 
våld. Det psykiska våldet kan vara när en vuxen till exempel ser på ett barn som mindre 
värdefullt eller med mening vill förorsaka barnet känslomässigt lidande. För att betrakta det 
psykiska våldet som misshandel ska det förekomma under längre perioder. Med det psykiska 
våldet menas bland annat att en vuxen hånar, driver med eller göra narr av barnet därtill 
kommer exempelvis också att avfärda och stänga ute barnet för gemenskap eller ignorera 
barnet och dess åsikter (Regeringen, 2001). Vid psykisk misshandel bortser den vuxne från 
barnets behov och sätter istället sina egna behov i första hand (Hindberg, 2001).  
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Det finns olika faktorer som kan öka risken för att barn blir utsatta för psykiskt och fysiskt 
våld och dålig ekonomi är en av dem (Regeringen, 2001; Brottsförebyggande rådet, 2000). 
Det kan också bero på att föräldrar exempelvis missbrukar, är psykiskt sjuka eller har 
utvecklingsstörning som kan leda till en förhöjd aggressivitet och därmed öka risken för att 
barn blir utsatta för misshandel. Studier visar att föräldrar som själva blivit misshandlade som 
barn utsätter oftare sina barn för misshandel jämfört med föräldrar som inte blivit utsatta. I 
familjer där misshandel mellan föräldrarna förekommer är det vanligt att även barnen blir 
utsatta (Annerbäck, 2011).  Andra faktorer kan vara arbetslöshet, familjens boendeform, 
stress på jobbet eller i hemmet, ensamstående föräldrar eller föräldrar som har annan kulturell 
bakgrund än svensk (Annerbäck, 2011; Hindberg, 2001). En förklaring till att föräldrar som 
inte är födda i Sverige kan vara en riskfaktor beror på en annorlunda kultur och därmed en 
skillnad i hur man ser på barnuppfostran. Jämfört med svenska barn kan barn med utländsk 
bakgrund i större utsträckning utsättas för aga (Regeringen, 2001). En annan förklaring kan 
vara sociala svårigheter eller ekonomiska problem och arbetslöshet (Annerbäck, 2011). 

Det finns vissa faktorer hos barnet som kan öka risken att det blir utsatta för misshandel. Det 
kan vara om barnet exempelvis föds med någon sjukdom eller handikapp. Hos barn som är 
sena i utvecklingen eller har utmärkande och speciella personligheter som skiljer sig mycket 
från föräldrarna, finns en ökad risk att utsättas för misshandel (Annerbäck, 2011; Hindberg, 
2001). Sammanfattningsvis ökar utsattheten för de barn som lever i en familj där fler av de 
nämnda faktorerna finns och risken ökar att bli utsatt för misshandel (Hindberg, 2001).  

Vanliga tecken hos barn som blir utsatta för misshandel är ångest, sömnproblem, 
koncentrationssvårigheter, svårigheter med inlärningen och relationsproblem. Ett ofta 
förekommande tecken är tillväxthämning, med det menas att barnets vikt och längd inte följer 
det normala (Hindberg, 2001). Andra tecken kan till exempel vara rädsla, otrygghet, 
nervositet och orolighet. Barnet kan ha kamratproblem, vara socialt isolerat, deprimerat och 
apatiskt, det vill säga att barnet inte vill leka med andra barn och inte visar glädje i leken. 
Även symtom som att kissa på sig, magont, ångest och huvudvärk kan vara tecken på att 
misshandel förekommer (Fahrman, 1993; Hellström, 1993). Blåmärken är vanliga tecken på 
fysisk misshandel och skador på skelettet som fått självläka bör uppmärksammas 
(Annerbäck, 2011; Hindberg, 2001). Åldern hos barnet, vilken typ av våld barnet utsatts för, 
misshandelns varaktighet och barnets relation till förövaren är olika faktorer som påverkar 
hur allvarliga de psykiska följderna kan bli (Hindberg, 2006). De yngsta barnen är de som är 
mest känsliga för våld och de skador som barnet kan få är allvarliga och kan ge livslånga 
konsekvenser för barnet (Annerbäck, 2011). Det som kan leda till synnerligen allvarliga 
skador är upprepat våld i olika former, om föräldern är förövaren och om föräldern har en 
negativ syn på barnet (Annerbäck, 2011; Hindberg, 2006). Barn som utsatts för misshandel 
kan senare få problem med droger, brottslighet, mobbning eller psykiska problem såsom 
självmordstankar (Annerbäck, 2011; Hindberg, 2001).   

Många barn som blivit utsatta för någon typ av våld känner sig ensamma, rädda och ledsna. 
BRIS (2002) har gjort en egen studie utifrån inkomna samtal till barnens hjälptelefon. De 
barn som ringt in har känt en stor maktlöshet och sorg, men de känner också skam över det 
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som hänt och ger sig själva skuldkänslor (BRIS, 2002). De barn som blir utsatta i hemmet har 
ofta en mycket dålig självkänsla menar Woxlin (2007). Barnet kan antingen bli utåtagerande 
eller tvärtom, bli helt tyst. Författaren tar upp att barn som far illa snabbt lär sig att de inte är 
viktiga vilket får en negativ inverkan på barnets självkänsla (a.a.).   

2.4.3. Sexuella övergrepp 
Sexuella övergrepp mot barn innebär enligt Fahrman (1993), Hindberg (2001) och Svedin 
(2002) att den vuxne utför en gärning som kränker barnets fysiska och psykiska heder och 
integritet.. Enligt Hindberg (2001) innebär sexuellt utnyttjande att föräldern utnyttjar barnet 
sexuellt när barnet är under 18 år. Är det någon utomstående som inte har vårdnaden gäller 
detsamma fast då om barnet är under 15 år. När barn blir utsatta för barnpornografibrott och 
barnprostitution används begreppet kommersiell sexuell exploatering. Hindberg (2001) menar 
att barnpornografi handlar om sexualbrott mot barn som kan synliggöras genom exempelvis 
bilder och filmer. Syftet med sexuella övergrepp är att den vuxne gör gärningen för att väcka 
sina egna sexuella tankar och fantasier (a.a.). Sexuella övergrepp mot barn kan vara att den 
vuxne till exempel tvingar sig på barnet genom att smeka bröst och underliv eller utföra 
onani. Det kan också handla om att barnet får utföra smekningar och onani på den vuxne 
under tvång (Svedin 2002). Handlingar som går så långt att barnet blir tvingat till anala, 
genitala eller orala samlag med den vuxne under hot, våld eller tvång är de allvarligaste 
menar Svedin (2002). Sexuella övergrepp mot barn kan ske antingen intensivt under en kort 
period eller under längre perioder. Det kan ske någon enstaka gång eller under många år till 
och med hela barnets uppväxt (a.a.). 
  
I de vanligaste fallen av sexuella övergrepp mot barn är förövaren någon inom familjen eller 
en nära bekant som har en relation till barnet (Fahrman 1993). Hindberg (2001) och Bangura 
Arvidsson (2003) menar att det oftast är fäder eller styvfäder som förgriper sig på barnet. 
Oavsett kön eller motiv hos förövarna finns det vissa gemensamma nämnare vid ett sexuellt 
övergrepp, det kan vara att de har bristande förmåga att se till barnets känslor och är oberörda 
för barnets behov (Hindberg, 2001; Bangura Arvidsson 2003). Vidare kan det bero på att 
förövaren har brister i sin identitetsutveckling, svårt att hantera starka känslor eller har dålig 
självkänsla. Andra gemensamma nämnare är att förövaren endast ser till sina egna 
föreställningar och behov och att förövaren upplever övergreppen som spännande. Män som 
förgriper sig på barn nekar oftast till det och de nekar även för sig själva. De skyller ofta på 
alkohol eller på att barnet förförde och inser inte själva att de har skadat barnet (a.a.). 
Hellström (1993) tar upp att den som förgriper sig sexuellt på barn kan vara från vilken 
socialgrupp som helst och fungera normalt i de flesta avseende förutom att de inte kan inse att 
övergrepp mot barn är förödande. 

Enligt Hindberg (2001) medför inte alltid de sexuella övergreppen några fysiska skador men 
oftast ger övergreppen psykiska skador. Faktorer som kan ha inverkan på de psykiska 
skadorna är barnets och förövarens ålder och när övergreppen startade. Skadorna kan också 
påverkas av de egenskaper barnet har, barnets kön och hur pass mycket hot och våld som 
förövaren har använt mot barnet. Vidare kan det bero på om barnet har blivit utsatt tidigare, 
om övergreppen blivit avslöjade eller inte och hur myndigheternas reaktioner och ingripande 
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sett ut (a.a.). Fysiska tecken hos barn som blivit sexuellt utnyttjade kan vara att de har svårt 
att kissa, blir sängvätare samt att man ser skador på eller runtom barnets kön. Det kan 
exempelvis vara förstorad slidöppning, sveda, klåda, blod i blöjan eller underkläderna, 
flytningar eller rodnad runt underliv och stjärt (Fahrman, 1993; Hellström, 1993).  Det kan 
också visa sig genom att barnet är hyperaktivt, oroligt eller har inlärningssvårigheter. Andra 
tecken kan vara att barnet onanerar tvångsmässigt, leker sexuella lekar, är ovanligt nyfiket 
gällande det sexuella eller visar ett förföriskt beteende(Fahrman, 1993). Vidare kan det vara 
tecken att barnet visar rädsla för att ta tempen i stjärten och för kroppskontakt eller visar 
aggressivitet (Hellström, 1993). De olika symtomen behöver dock inte ha att göra med att 
barnet blir sexuellt utnyttjat utan kan ha andra orsaker (Fahrman 1993). Barn som blir utsatta 
kan gå tillbaka i utvecklingen på det sättet att de börja prata babyspråk, suga på tummen eller 
klänga på den vuxne (Hellström, 1993). Barn som har varit med om sexuella övergrepp kan i 
leken med andra barn uppvisa ett sådant sexuellt beteende som de oftast inte har utvecklat i 
viss ålder menar Fahrman (1993). Hon skriver om en femårig pojke som blev sexuellt 
utnyttjad av sin styvpappa vilket pojken visade genom att försöka föra in föremål i anus på 
andra pojkar. Barn försöker bearbeta sina trauman genom lek. Eftersom barnet inte har någon 
klar uppfattning om det som sker, behöver barnet antingen rita eller agera i leken för att få 
händelsen synlig och förståelig för sig själv. Ett barn som har blivit utsatt och mår dåligt beter 
sig ofta annorlunda (a.a.). 

I boken Barn i kris (Fahrman 1993) skriver författaren att vuxna som blivit sexuellt utnyttjade 
som barn, kunnat berätta om sina känslor efter övergreppen. De har till exempel känt sig 
kränkta, haft svårigheter att knyta kontakt med människor ibland särskilt av det motsatta 
könet, känt skam och skuldkänslor, maktlöshet, ensamhet och låg självkänsla. Det finns barn 
som inte får någon hjälp med att bearbeta sina trauman vilket kan leda till ökade svårigheter 
för barnet och är det någon i familjen som förgriper sig på barnet blir skadan större för barnet 
(a.a.). Hellström (1993) menar att ju yngre barnet är vid övergreppen desto större men för 
barnet. Fahrman (1993) framhåller att det är föräldrarna som har ansvaret för barnet och det 
är deras uppgift att leda barnet i livet samt ge dem trygghet. Hindrar föräldrarna den 
tryggheten som är det viktigaste för barnet, kan det leda till att barnet får särskilt svårt att 
berätta för någon utomstående. De signaler som föräldrarna sänder ut till barnet i dessa 
situationer är att det är barnets fel och att det är förbjudet att berätta för någon annan (a.a.).    
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3. Metodval 

I metodavsnittet presenterar vi den forskningstradition som vår studie bygger på, vi 
diskuterar vårt val av metod, urval och tillvägagångsätt. Avsnittet innehåller även en 
beskrivning av etiskt förhållningssätt och studiens tillförlitlighet. 

   
3.1. Val av metod 
Vi valde att göra en kvalitativ intervjustudie för att undersöka vad förskolans och 
socialtjänstens verksamheter har för erfarenheter av barn som far illa idag och vad de har för 
erfarenheter av anmälningar och samverkan. Bryman (2008) framhåller att typiska drag i en 
kvalitativ undersökning är att tonvikten läggs vid individers egna uppfattningar och 
tolkningar av den sociala miljö de befinner sig i. En kvalitativ studie skulle ge en djupare 
förståelse om området något som kunde vara svårt att göra genom en kvantitativ studie, som i 
större utsträckning fungerar på områden som är mätbart med exempelvis statistik (Bryman 
2008). En kvantitativ studie hade inte gett samma kvalitet på svaren som en kvalitativ studie. 
Vi bedömde att frågeställningarna inte var av ett sådant slag för att göra en mätning utan ge 
en inblick av de tankar och erfarenheter som finns om arbetet med utsatta barn och valde 
därför att göra intervjuer. En fördel med intervjuer är att informanterna kan ställa frågor om 
det är något de inte förstår och de som intervjuar kan tydliggöra och förklara. På så vis kan 
missförstånd undvikas (Robson, 2002; Kvale, 2007). I studien användes semi-strukturerade 
intervjuer som innebar att vi hade vissa specifika frågor (bilaga 1) inom området, frågorna 
kunde även besvaras i varandra eller i annan ordning beroende på informanternas svar. Det 
fanns möjligheter för följdfrågor för att ge mer utvecklande svar och informanterna kunde 
komma med annat som var intressant för studien. Genom intervjuer byggs studien upp på 
olika parters kunskap menar Kvale (2007), då de kan reflektera över frågorna samtidigt som 
intervjuarna kan reflektera över svaren som samlas in. Metoden att intervjua kräver att 
intervjuaren ska vara väl förberedd och ha kunskap inom ämnet (Kvale, 2007).   

3.2. Urval 
I studien gjordes ett medvetet val att intervjua vuxna som har mött barn i utsatthet. Eftersom 
syftet var att ta reda på hur personalen i förskolan kan upptäcka ett barn som far illa och hur 
de går vidare med det valdes att göra intervjuer med en förskolechef, en specialpedagog och 
en förskollärare. För att få ytterligare erfarenheter om utsatta barn i förskoleåldern och få 
andra perspektiv och erfarenheter av anmälningar och samverkan valdes att även intervjua två 
socialsekreterare från socialtjänsten, en som tar emot och har hand om utredningar 
(socialsekreterare 1) och en som är på familjestöd som man kan ringa till vid rådfrågning och 
som arbetar i familjer där barn har blivit utsatta (socialsekreterare 2). Specialpedagog, 
förskolechef och förskollärare var tips från tidigare VFU-platser och socialsekreterarna fick 
vi kontakt med genom personer vi känner och som arbetar inom socialtjänsten. Bryman 
(2008) tar upp att målstyrda urval är något som är vanligt i en kvalitativ forskning, med det 
menar han att det görs ett specifikt val av organisationer eller individer som har direkt 
koppling till studiens frågor. 
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Informanterna arbetade inom samma rektorsområde, det vill säga att förskolechefen hade 
bland annat ansvaret för den förskola som förskolläraren arbetade på och specialpedagogen 
tillhörde också den förskolan. Samtliga intervjuer gjordes inom samma kommun och stad för 
att få fram de erfarenheter som finns inom kommunen och hur samverkansarbetet fungerar. 
Kommunen vars huvudort, informanterna kommer ifrån, är en mellanstor stad i södra Sverige 
och kommunen är socioekonomiskt en medelkommun. Någon informant var tidigare känd för 
oss, men övriga var nya kontakter. Informanterna kontaktades via mail och telefon. 
Intervjuerna genomfördes mellan 111125 – 111220 och totalt gjordes fem intervjuer som tog 
mellan 14 och 30 minuter.  

3.4. Tillvägagångssätt 
Inledningsvis formulerades intervjufrågor som skulle kunna ge svar på våra frågeställningar. 
Vi bokade sedan in de fem intervjuer. Informanterna fick ta del av frågorna innan intervjun 
för att de skulle veta vad frågorna handlade om.  
 
Intervjuerna spelades in via en inspelningsfunktion på mobiltelefonen. Inspelningen 
medförde större möjligheter att ställa följdfrågor samtidigt som allt informanten sade kom 
med, något som hade varit omöjligt om svaren skulle skrivits ned direkt. Under de fem 
intervjuerna var vi båda med, Kvale (2007) framhåller att det är en fördel att vara två dels för 
att personen som intervjuas ska känna sig trygg och dels för att öka studiens tillförlitlighet. 
Intervjuerna skedde inne på kontor eller i personalrum där vi inte kunde bli avbrutna. Sedan 
gjordes en transkribering av intervjuerna från inspelningen till textform och det som ansågs 
vara svar till frågeställningarna markerades. Vi använde oss sedan av ”post it lappar” där 
svaren skrevs ned, samt frågorna för att tydligt kunna se vem som sa vad i förhållande till de 
olika frågorna och det blev lättare att se likheter och skillnader i svaren. Detta underlättade 
sedan resultatbearbetningen. 

3.5. Etiskt förhållningssätt  
Konfidentialitet innebär, enligt Kvale (2007) att informanternas identitet inte kommer att 
framgå i studien och namnen ändras för att skyddas, vilket informerades om innan intervjun. 
Det är våra informanters yrkesroll som var av intresse i studien, inte ort, ålder eller namn då 
vi var ute efter deras erfarenheter som kan ge andra förskollärare ny kunskap. Informanterna 
blev informerade om syftet med studien då de blev kontaktade. Vid varje intervju var vi 
tydliga med informanternas anonymitet och valfriheten att delta i studien. De informerades 
också om att de hade rätt att avbryta intervjun, att inspelningarna endast användes i 
forskningsändamål och raderades efter att studien avslutats samt att de får ta del av studien då 
den var klar. Det var viktigt att informanterna själva gav sitt samtycke och att de inte kände 
tvång att delta (Kvale, 2007). Efter intervjuerna, var vi noga med att bevara det inspelade 
materialet så ingen annan tillgång till det, vilket Kvale (2007) menar är viktigt att tänka på. 
Anonymitetskravet har inneburit att vara noga med att inte tala om vilka som deltar i studien. 

3.6. Studiens tillförlitlighet 
Enligt Robson (2002) används reliabilitet och validitet i olika studier som mått på 
tillförlitligheten i dem. Validitet, enligt Bryman (2008), handlar om hur väl man observerar, 
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identifierar eller mäter i sin studie, och ifall forskarna verkligen undersökt det som de sagts 
sig vilja undersöka (Kvale, 2007). Vidare menar författaren att som forskare gäller det att 
vara väl insatt i ämnet och kunnig när man ifrågasätter och tolkar informationen som samlats 
in, för att sedan få så trovärdiga svar som möjligt på sina frågeställningar (Kvale, 2007). Vi 
läste in oss på ämnet genom olika faktaböcker och tidigare forskning som handlade om 
utsatta barn, för att ha god kunskap inför intervjuerna. Den information som vi tog del av 
genom läst litteratur underlättade förståelsen under intervjuerna och även det fortsatta arbetet 
med transkriberingen, då vi lättare kunde tolka och förstå de svar vi fått, för att öka studiens 
trovärdighet. Genom att utforma frågor som överensstämmer med studiens syfte och 
frågeställningar ökar möjligheterna för en hög validitet (Robson, 2002). Vi har i vår studie 
arbetat med våra frågor så att de ska överensstämma med studiens syfte och ge svar på 
frågeställningarna, för att på så sätt stärka validiteten. Vi har också varit noga med att få med 
all information som samlats in genom intervjuerna. Vi har därför sett till att få med alla 
informanters egna ord och uttryck och skrivit ut deras egna formuleringar, för att inte 
förvränga eller ge en annan tolkning av svaret. 
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4. Resultat och Analys 

I detta avsnitt redovisas det material som framkommit i de kvalitativa intervjuerna. Här 
kommer informanternas erfarenheter och tankar om utsatta barn till uttryck genom löpande 
citat i text och även som blockcitat. Svaren analyseras i förhållande till tidigare presenterad 
teoribakgrund. 

4.1. Att upptäcka barn som far illa 
Specialpedagogen har erfarenhet av att barn som kan prata har berättat vad som hänt. Vissa 
barn har berättat mycket om vad de varit utsatta för medan andra bara nämnt det vid enstaka 
tillfällen. Specialpedagogen har också fått erfara att barn genom sin lek visat tecken: 

De leker på ett annorlunda sätt, de leker saker som de inte bör veta om i den 
åldern, både med saker men även med andra barn och där är ju väldigt svårt att 
säga, är det så att de sett det på tv eller har man kanske sett mamma och pappa vid 
något olämpligt tillfälle, har man hört någon annan berätta eller är det bara en 
tillfällighet (Specialpedagog).  

Specialpedagogen har varit med om att barn visat på sig själva vad de utsatts för och har även 
sett ett förändrat beteende hos barnet. Liknande erfarenheter kom från socialsekreterare 1 
som berättar om när de fått in samtal från förskolan ”där handlar det om att förskolan 
uppmärksammat ett annorlunda beteende helt enkel, barn kan visa tecken och beteende på 
lite grann olika sätt faktiskt”. Att barn visar ett annorlunda beteende i leken är något som 
stämmer överens med de tecken som Fahrman (1993) tar upp. Hon menar att barnen 
bearbetar händelsen genom leken. Detta är också något som blev tydligt i fallet om Sofia, där 
hon visade en beteendeförändring när hon mötte en manlig förskollärare (Utbildningsradion 
[www]).  

Specialpedagogen har även erfarenheter av att barn blivit inåt- eller utåtvända, det kan vara 
barn som visat aggressivitet genom att exempelvis slå andra barn och hon säger: 

Det kan vara ett barn som själv blir misshandlat men det kan också stå för något 
helt annat, så det kan man ju inte bara gå på, men när man ser andra tecken och 
barnet börjar visa ett annat beteende, då får man vara observant (Specialpedagog).  

Förskolechefen nämner också flera olika tecken som hon har erfarenhet av: 

Det kan ju vara väldigt olika, det kan vara barn som är utåtagerande, barn som 
kryper undan, tystnar, säger inget, pratar inte, vill inte leka, barn som är väldigt 
ledsna eller barn som själva berättar kan det också vara (Förskolechef). 

Socialsekreterare 2 har erfarenhet av att förskolan har sett ett förändrat beteende hos barnet i 
de fall som inkommit, hon tar upp att ”det kan vara ett barn som går undan eller ett barn 
som börja slåss, bitas, hamnar mycket i konflikter, stökigt, skriker. De på förskolan får ingen 
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kontakt med barnet som inte lyssnar”. Socialsekreterare 2 menar att de i förskolan ska vara 
uppmärksamma om ett barn visar ett förändrat beteende. Hon menar vidare: 

Jag tror att man är väldigt duktig på att lyssna på barnet idag, man hör vad de säger 
och jag tänker på de riktigt små barnen där man kan märka förändringar, det är så 
de kopplar ihop det, barnet har det inte bra och sen så känner ofta förskolläraren 
till barnets sociala situation, om det har hänt något (Socialsekreterare 2). 

Tecken som att barn exempelvis blir inåt- eller utåtvända, slutar leka, blir ledsna eller berättar 
själva som båda socialsekreterarna, specialpedagogen och förskolechefen har erfarenhet av 
stämmer överens med de tecken som Fahrman (1993), Hindberg (2001), Hellström (1993) 
och Woxlin (2007) beskriver. Socialsekreterarens tankar om hur man bemöter barn idag går 
att koppla ihop med Halldéns (2003) samt Andersson och Aronssons (1996) uppfattningar om 
barnperspektivet. Även Hindberg (2001) belyser vikten av att se barnet i ett sammanhang för 
att få förståelse för dess handlingar.   
 
Specialpedagogen har även sett fysiska tecken såsom märken på barnen: 

Blåmärken eller märken efter att ha blivit knuffad eller nypmärken. Om barnen då 
inte säger något kan man tro att de har trillat, det kan ju också vara så, det kan vara 
en olyckshändelse (Specialpedagog)  

Förskolläraren har också varit med om fall där barnet haft märken och där barnet berättar 
själv, hon säger ”då var det ju att vi såg på barnet att det hade märken och så sa barnet det 
själv”. Socialsekreterare 2 påpekar att ”vi som vuxna måste ta det barnet säger på allvar om 
ett barn berättar att den har varit utsatt för något”. Socialsekreterarna har liknande 
erfarenheter gällande fysiska tecken, de berättar att de fått in fall från förskolan där de har sett 
blåmärken på barnen. Socialsekreterare 1 säger ”dels så finns det fysiska inom tecken, att de 
självklart har märken”. Detta går ihop med det Annerbäck (2011) och Hindberg (2001)  
skriver, att blåmärken är ett av de vanligaste tecken vid fysisk misshandel och de betonar att 
det bör uppmärksammas. En liknande jämförelse kan ses i fallet om pojken som blev skållad, 
där förskolan vid ett flertal tillfällen uppmärksammat blåmärken på pojken (Sjölund, 2011). 

I de fall som våra informanter pratar om går de inte in på detaljer om vem förövaren har varit, 
men i fallet om Sofia visade det sig att det var hennes pappa. Detta stämmer överrens med 
Bangura Arvidsson (2003) och Hindberg (2001) som menar att det i de vanligaste fall är 
fäder som förgriper sig på barnet. I fallet med pojken var det styvpappan och mamman som 
var förövare och enligt Annerbäck (2011) och Hindberg (2006) kan skadorna bli mycket 
allvarliga hos barnet då det är föräldern som är förövaren.   

Samtliga inom förskoleverksamheten som har deltagit i vår studie är ganska säkra på att de 
har missat barn som far illa i sin verksamhet, alla var dock överens om att det kan vara svårt 
att svara på. Anledningen till detta tror specialpedagog, förskolechef samt förskollärare är 
exempelvis okunnighet hos sig själva, svårigheter att tyda barnets rop på hjälp, men även 
föräldrarnas förnekelse till att barnet far illa. Specialpedagogen säger "vi vill ju inte se allt, 
men det är vår uppgift att vid minsta misstanke anmäla, men det är svårt! Vi måste våga både 
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prata om det, våga lyssna och bekräfta barnen”. Förskolechefen menar i sin tur att "vi måste 
samverka mera och det hade varit bra om vi haft en kontakt från socialen att samarbeta med 
i området, då hade vi gemensamt kunna fånga upp barnen". Specialpedagogen tar upp och 
belyser den anmälningsplikt som finns i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och att det är något 
som är deras skyldighet. De anser alla att deras kunskap om utsatta barn är otillräcklig, men 
förskolechefen poängterar att en samverkan skulle kunna bidra till att upptäcka fler utsatta 
barn. En liknande uppfattning framhåller Kommittén mot barnmisshandel (Regeringen, 2001) 
som menar att samverkan mellan förskola och socialtjänst kan leda till utbyte och stärkta 
kunskaper om barn som far illa. I fallet med pojken som blev skållad påpekar förskolechefen 
att personalen hade fått ökade kunskaper som skulle leda till en bättre samverkan med 
socialtjänsten (Sjölund, 2011). 

4.2. Anmälningar  
Förskolläraren har olika erfarenheter av att göra anmälan. Det har varit antingen förskolechef 
eller både förskolechef och specialpedagog som gått vidare och gjort anmälan. Hon berättar 
att då det misstänkte att ett barn for illa ”då ringde vi till vår chef och hon ringde vidare” hon 
berättar vidare att vid ett annat tillfälle ”då tog jag kontakt med specialpedagogen vi har här 
och förskolechefen”. Liksom förskolläraren var också förskolechefens erfarenhet att 
personalen på förskolan oftast slog larm till henne och sedan diskuterade de igenom vad de 
hade sett. Hon säger "de är oftast att det kommer signaler från flera olika i personalen och 
att man känner själv när man träffar föräldrarna att det inte står rätt till här". 
Specialpedagogens erfarenheter var att förskolechefen tagit kontakt med henne då de på 
förskolan har känt en misstanke. Hon brukar också samtala med förskolechefen om de ska 
göra en anmälan eller först samtala med föräldrarna. Utifrån specialpedagogens erfarenheter 
så är det förskolechefen som står för anmälan. 
  

Det är förskolechefen som står för anmälan, vi skriver alltid ner det så objektivt 
som möjligt, bara beskriva det vi har sett inga egna värderingar. Och då är det 
jättebra att man är flera stycken, för det är så lätt att lägga in sina egna värderingar 
i det man skriver. Och då har ju vi i tre led här hos oss, först personalen som 
beskriver det dem gör, sedan går jag in och så förskolechefen. Sedan skickar vi 
anmälan (Specialpedagog). 

I 14 kap. 1 § i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) står det om anmälningsplikten och att alla 
anställda i verksamhet som berör barn har skyldighet att anmäla. Utifrån våra intervjuer 
tolkar vi att det i de flesta fall är förskolechefen som står för anmälan och som tar ett 
övergripande ansvar när det gäller anmälningar. 

Specialpedagogen tar upp att i samband med att anmälan ska lämnas så brukar de även innan 
de skickar in anmälan ringa till socialtjänsten, "vi talar om vad vi har sett och frågar vad de 
tycker att vi ska göra". Det är antingen förskolechefen eller specialpedagogen som brukar 
ringa och rådfråga socialtjänsten om hur de ska gå tillväga. Förskolechefen säger att "när jag 
har haft en specialpedagog så är det oftast han eller hon som har den biten och då har man 
byggt upp en kontakt med sociala myndigheter". Det framkommer tydligt att samtliga 
informanter i förskoleverksamheten är väl medvetna om att en anmälan ska ske vid minsta 
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misstanke som det står i socialtjänstlagen (SFS 2011:453). Förskolläraren säger att ”ja så fort 
man misstänker någonting så måste man ju ingripa, det är ju vår skyldighet att göra det”. 
Förskolechefen hade samma tankar ”det är viktigt att en anmälan sker då vi misstänker att ett 
barn far illa”. Även specialpedagogen var införstådd med vad som gäller i en anmälan, dock 
ansåg hon att det var svårt att avgöra när man ska anmäla, hon berättar: 

Vi funderar över vad det är vi ser är det någonting vi behöver reagera på, känner vi 
att det här är fel? Och så står det vid minsta misstanke så ska vi reagera och det är 
väldigt kluvet det kan ju vara, ja det är svårt att göra den bedömningen, så det får 
man göra från fall till fall (Specialpedagog).    

Specialpedagogen talar om att det är svårt att bedöma vad det är de ser och om det är något 
de behöver reagera på. Både förskolläraren och förskolechefen talar om hur viktigt det är att 
anmäla vid minsta misstanke. Vi tolkar det som att de vet att en anmälan ska ske, men de har 
svårt att tala om när. Germundsson (2011) belyser att det finns en svårighet i att definiera 
begreppet barnmisshandel, kan detta ha att göra med att det är svårt för personalen att göra en 
bedömning av när ett barn far illa eller riskerar att fara illa.  

I fallet med Sofia hade personalen god kunskap om anmälningsskyldigheten och liksom i 
våra intervjuer var det förskolechefen som kontaktades av personalen vid misstanke 
(Utbildningsradion [www]). En likartad uppfattning hade socialsekreterare 1 som berättar att 
det oftast kommer in en skriftlig anmälan till utredningsgruppen från förskolan och att det då 
är förskolechefen som gör den. Socialsekreterare 2 berättar dock att det inte alltid behöver 
vara förskolechefen som gör anmälan då det ser olika ut från olika förskoleområden och att 
man väljer själv vad som känns bäst att göra menar hon. 

Socialsekreteraren 1 berättar vidare gällande anmälan att förskolan ska anmäla till dem så fort 
de känner en misstanke att ett barn far illa och att det inte är förskolan som ska utreda om 
deras oro stämmer eller inte. Cocozza (2007) påpekar att det är socialtjänsten som har det 
övergripande ansvaret att i detta fall skydda barnet och som bestämmer vad som gäller när ett 
barn far illa, eftersom det står i socialtjänstlagen (SFS 2001:453). Även Ljusberg (2008) 
framhåller att det är socialtjänsten som gör en utredning och utefter den sätter in de åtgärder 
barnet är i behov av. Socialsekreterare 1 berättar:  
 

Känner de på förskolan en stark oro eller att de känner att de har pratat med 
föräldrarna vilket jag tycker att man ska göra för det mesta först och det inte ger 
någon framgång ska man självklart kontakta oss på socialtjänsten 
(Socialsekreterare).  

Specialpedagogens erfarenheter av att möta föräldrar efter en anmälan är väldigt varierande, 
hon påpekar dock att det är viktigt att "förhålla sig professionellt, vi är skyldiga att anmäla 
det vi ser när vi är bekymrade över någonting". Förskolechefen lyfter fram att föräldrarna ska 
känna att förskolan stöttar dem, men att det kan vara svårt att berätta för föräldrarna. Hon 
säger "det kan ju vara väldigt känsligt och svårt att prata med föräldrarna när något sådant 
har hänt". Detta är även något som Fahrman (1993) lyfter fram hon belyser att det kan vara 
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svårt för personalen att berätta för föräldrarna men att det är viktigt att de tänker på barnets 
bästa, vilket även förskolechefen påpekar att de finns där för barnets bästa.  

Förskolechefen berättar att efter en anmälan är gjord informeras föräldrarna om vad de på 
förskolan har sett och att de är skyldiga att anmäla, detta är något som även Ljusberg (2008) 
betonar är viktigt. Föräldrarna ska få information om att en anmälan ska göras eller har gjorts 
om det inte gäller misshandel eller sexuella övergrepp (Ljusberg 2008). Vilket även 
specialpedagogen säger ”är det sexuella övergrepp så talar vi aldrig om för föräldrarna 
innan vi gör en anmälan, då säger vi ju ingenting, då får vi agera precis som vanligt och då 
kommer ju socialen från sitt håll". Detta tar även förskolechefen upp, hon menar att:  

Är det så att man misstänker att det är sexuella övergrepp eller misshandel då 
säger man ju ingenting till föräldrarna. Utan man ringer till sociala myndigheter 
och pratar med dem. Har det varit mer fall med barn med vanvård och sådana 
saker, kan man ringa de sociala myndigheterna så ringer de upp dig. Så kan man få 
hjälp eller om man har några frågor. Och de har nästan alltid gått bra tycker jag, 
för oftast har vi bra kontakt med familjerna och att de känner att vi stödjer dem 
(Förskolechef) 

Att inte kontakta föräldrarna vid misstanke om sexuella övergrepp och fysisk misshandel är 
något som stämmer överens med Ljusberg (2008) som menar att man ska gå direkt till 
socialtjänsten. De på socialtjänsten har liknande uppfattningar, de säger ”börja ett barn prata 
om att de blir slagna, så ska man INTE prata med föräldrarna, då går man direkt till 
socialtjänsten eller polisen” (Socialsekreterare 1). Vi tolkar det som att våra informanter ser 
till barnperspektivet, vad som är bäst för barnet. Att se barnet i dess sammanhang är något 
som Hindberg (2001) påpekar att man måste göra för att kunna se det ur ett barnperspektiv. 
Halldén (2003); Andersson och Aronsson (1996) menar att den vuxne ser till barnets 
rättigheter, behov och de lyssnar in barnets vilja.  

Specialpedagogen har erfarenheter av att socialtjänsten kommer ut och vill göra intervjuer 
med dem på förskolan efter att en anmälan har inkommit. "Då inbjuder vi föräldrarna att 
vara med om socialen inte har några andra tankar. Är det sexuellt övergrepp så är det ju inte 
så vanligt att de är med" (Specialpedagog). Sekretessen som man har i förskolan kan brytas 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) då ett barn lider. Socialtjänsten har 
också rätt att gå förbi föräldrarnas godkännande vid intervju med förskolan, om de anser att 
fallet är så pass allvarligt så det behövs menar specialpedagogen, hon säger: 
 

Däremot kan socialen komma ut på förskolan och intervjua oss om det är så att det 
är, man bedömer att den är så tung så det behövs, så kan de gå förbi godkännandet 
från föräldrarna. (Specialpedagog)  
 

Vi tolkar det som att specialpedagogen talar om den uppgiftsskyldighet (SFS 2001:453) som 
personal har inom förskolan. Den innebär att förskolan är skyldig att lämna uppgifter i en 
utredning där ett barn är i behov av skydd, som när exempelvis socialtjänsten vill prata med 
personalen på förskolan. Uppgiftsskyldigheten var även socialsekreterare 2 insatt i. Hon 
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påpekar att ”det är ju så att förskola och skola har ju skyldighet att lämna uppgifter till oss 
men vi måste fråga föräldrarna om det är okej innan”. Socialsekreterare 1 berättar också om 
uppgiftsskyldigheten. 
 

Alla som jobbar på förskola är skyldig att lämna uppgifter om man upptäcker ett 
barn som man misstänker far illa. Man är skyldig och det är enligt lag och man kan 
inte vara anonym. (Socialsekreterare 1)  

 
En förskollärare har inte rätt att vara anonym vid en anmälan berättar socialsekreterare 1, 
vilket är något som även Ljusberg (2008) påtalar.  
 
Socialsekreteraren 2 berättar att under en utredning där socialtjänsten ska prata med 
föräldrarna händer det ibland att läraren vill vara med: ”man vill ta ansvar för de man har 
sett och vad man berättar de vill att föräldrarna hör det och det tycker jag är det allra bästa. 
För då står man för sina uppgifter på ett bra sätt”. Vi tolkar det som att socialtjänsten endast 
samlar in information av föräldrar och de på förskolan, men var kommer barnets talan in, 
barnets egna perspektiv (Halldén), där man bland annat ska låta barnet komma till tals? 
Hindberg (2001) menar att socialtjänsten endast samlar in information av de vuxna men inte 
av barnet, vilket kan leda till att man inte ser med barnets ögon. Detta är något som måste 
förbättras inom de sociala verksamheterna menar Hindberg (2001). Barnperspektivet kan 
ändå finnas med även i denna situation mellan vuxna, ifall läraren intar sin professionella roll 
och utgår från det enskilda barnets förutsättningar och rättigheter (Halldén, 2003; Andersson 
och Aronsson, 1996). 

4.3. Samverkan 
Efter att en anmälan gjorts, får förskolan ingen ytterligare information, "vi vet inte så mycket 
om vad som händer efter att vi har gjort en anmälan" (Specialpedagog). Även förskolechefen 
säger:  

Sen har vi inte mer med det att göra, mer än att försöka upprätthålla en god kontakt 
med familjen och hjälpa dem och stödja dem, så det är oerhört viktigt att man inte 
går och tror att man är psykolog eller socialarbetare, det är inte det som är 
uppdraget (förskolechef).  
 

Specialpedagogen liksom förskolechefen hade både positiva och negativa erfarenheter av 
samverkan med socialtjänsten. Förskolechefen berättar att "vi har samverkat med 
socialtjänsten och den erfarenhet jag har är både bra och dålig". Specialpedagogen påpekar 
att vid vissa tillfällen har samverkan med socialtjänsten gått bra medan hon ibland fått en 
känsla av att det inte händer något när en anmälan gjorts. Hon säger: 
   

Efter att de fått vår anmälan kan vi bara samverka om föräldrarna ger sitt 
medgivande. Och vi försöker även träffa socialtjänsten tillsammans med 
föräldrarna i de fall det är möjligt, även innan anmälan skrivs. Annars har vi ingen 
insyn eller blir informerade om hur ärendet/processen fortskrider. Ibland känns det 
som att vi anmäler och anmäler och anmäler och inget händer, men det kanske 
händer jättemycket, eller inget alls, vad vet vi? (Specialpedagog). 
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Gäller det en utredning menar socialsekreterare 1 att de på utredningsgruppen kontaktar 
förskolan för att få in information om barnet i fråga, hon säger ”vi har ofta kontakt med 
förskolan, men det blir mer utifrån att vi är utredare och vill ha information så att säga”. 
Båda socialsekreterarna säger att det är familjestöd som har den vidare kontakten med 
förskolan efter att en anmälan har gjorts, då de hjälper och stödjer familjen samt förskolan. 
Socialsekreterare 2 som arbetar på familjestöd har erfarenhet av en god samverkan med 
förskolan och berättar: 

Jag kan ju tycka att det är väldigt viktigt med återkopplingen till skola och 
förskola, att dem också vet vad det är vi gör och inte gör och oftast är det okej från 
föräldrarnas sida att vi får återkoppla till skolan. Och det är ju också bra om de på 
förskolan känner till om man öppnar en utredning, det är ju jättebra. Det är också 
jätte viktig att så fort det händer något att vi får kännedom om det, så att förskolan 
inte ger upp där. Varje ny händelse är en ny händelse och det ska rapporteras in så 
det får inte vara så att de har kontakt de har hjälp (Socialsekreterare).  

Vi får uppfattningen av att samtliga informanter har någon slags erfarenhet av samverkan 
mellan förskola och socialtjänst. Förskolläraren säger ”man får ett visst samarbete med 
socialen också, som i vissa fall har vi varit med på kontinuerliga möten och vi kan ringa till 
den kontaktpersonen på socialen om det skulle vara något”. Även förskolechefen hade 
liknande erfarenheter hon berättar att ”vi kan ringa till de sociala myndigheterna och 
rådfråga om hur vi ska gå tillväga och då har vi byggt upp en kontakt med socialen”. 
Specialpedagogen berättar att de gärna ville ha ett samarbete med socialtjänsten när de till 
exempel skulle prata med föräldrarna ”gärna att socialen är med, vi har mycket samarbete 
om föräldrarna godkänner det ”. Det står skrivet om samverkan i både skollagen (SFS 
2010:800) och socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och vi har förstått att det förekommer mellan 
den socialtjänst och de förskoleverksamheter vi mött. Genom en samverkan menar Frost och 
Sköld (1993) liksom socialsekreterare 2 att förskolan kan få utökade kunskaper om 
socialtjänstens arbete. Förskolans personal kan i sin tur stötta och informera föräldrarna om 
det familjestöd som finns (a.a.). Fahrman (1993) tar upp att det är trots allt föräldrarna som 
har det största ansvaret för sitt barn samt att deras uppgift är leda barnet i livet. Det som 
måste göras som vuxen är att se till barnperspektivet, att man se barnet som en unik individ, 
respektera barnets rättigheter och se till barndomens egenvärde (Hindberg, 2001). Som 
nämnts tidigare så belyser Kommittén mot barnmisshandel (Regeringen, 2001) att en 
samverkan mellan olika verksamheter är något som är viktigt både för barnet som blir utsatt, 
men även för de som arbetar i förskolan. Förskolan kan få information och rådgivning genom 
att ha en god samverkan med socialtjänsten.  

I våra intervjuer inom förskolan var erfarenheterna och tankarna lika om hur de förhöll sig till 
barnet efter att en anmälan gjorts. Förskolläraren menar att "vi förhåller oss precis som 
vanligt" efter att anmälan gjorts och när de upptäckt att barnet blivit utsatt. Specialpedagogen 
poängtera att "vill barnet däremot prata får de göra det, men vi försöker uppehålla oss 
ganska så neutrala och bara bekräfta". Förskolechefen belyser att det är viktigt att man ger 
barnet uppmärksamhet och att barnet känner trygghet på förskolan för att barnet inte ska 
skuldbelägga sig själv, hon säger:  
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Ja man får vara väldigt uppmärksam på barnet, ge dem väldigt mycket 
uppmärksamhet och att de känner att de är trygga. De ska känna att de har någon 
att lita på så att de inte är utelämnade eller att de känner sig skuldbelagda för 
någonting (Förskolechef).  

Informanternas tankar om att bekräfta, uppmärksamma och ge barnet trygghet går att koppla 
till Sterns (Brodin & Hylander, 1997) teori, som betonar att bekräftelse från den vuxne har 
betydelse för barnets utveckling av "självet" som ständigt pågår. 
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5. Diskussion 

Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om barn som far illa utifrån förskolans och 
socialtjänstens erfarenheter. Vi har slagit fast att det är av stor vikt att se de barn som är 
utsatta eftersom ju tidigare vi ser dem desto tidigare kan vi hjälpa dem. 

5.1. Att upptäcka barn som far illa 
Vårt resultat visar att de tecken som kan vara tydligast och därmed lättast att upptäcka är 
fysiska tecken såsom blåmärken, tecken i leken eller att barnet berättar själv. I de fall som 
barnet inte har språket anser vi att det kan uppstå en större osäkerhet om det faktiskt är så att 
barnet utsätts för barnmisshandel. Vi menar att det är viktigt att vara uppmärksam på olika 
tecken hos barnet, som exempelvis beteendeförändringar, märken, barnets språk, hygien och 
kläder, något som även framkom i vårt resultat och som Fahrman (1993), Hindberg (2001), 
Hellström (1993), Woxlin (2007) och Annerbäck (2011) tar upp.  
Vi ställer oss skeptiska till om det ska göras en anmälan efter att ha sett ett blåmärke, 
eftersom det kan vara efter att barnet ha trillat. Trots det vill vi framhålla att det är viktigt att 
förskollärare är uppmärksamma på om barnet ständigt kommer med blåmärken och om man 
ser andra förändringar hos barnet. Då anser vi att man bör ta kontakt med socialtjänsten och 
göra en anmälan. Socialsekreterare 1 menar att idag har de på förskolan god vetskap om 
barnets sociala situation, vi vill då tillägga att i rollen som förskollärare känner man ofta 
barnen ganska bra och vi kan då få en ”magkänsla” att något inte står rätt till. I fallet med 
pojken där de på förskolan såg tecken så som smutsiga kläder, nerkissad blöja och blodiga 
skavsår ställer vi oss frågan varför inte förskolan gjorde en anmälan. Det var tydliga tecken 
hos pojken att han inte hade det bra och förskolan påstår att de hade tänkt göra en anmälan 
men inte hade hunnit. Hur kan man inte hinna hjälpa ett barn?  Vi menar att det är vår 
skyldighet som förskollärare att uppmärksamma barnen och hjälpa dem. Om vi gör en 
jämförelse i fallet med flickan Sofia så var det ingen tvekan hos personalen utan en anmälan 
gjordes snabbt. Den enda förklaringen vi har funderat över som kan vara en skillnad mellan 
dessa fall är att i Sofias fall kan det kanske upplevas som ett tydligare tecken, men vi anser 
fortfarande att det borde skett en anmälan i båda fallen.    

Vi har funderat över hur de barn vi inte ser känner sig då de försöker ”ropa” på hjälp, till 
exempel hur vi som förskollärare kan se dem och varför vi inte ser dem i vissa fall. Vi har 
tagit fallet om pojken som ett exempel där vi utgått från Sterns teori. Pojken som blev skållad 
blev inte upptäckt förrän han kom in till lasarettet och hur länge pojken har fått stå ut med 
psykiskt och fysiskt våld vet vi inte. Pojken kan ha gått länge utan att någon vuxen har 
uppmärksammat hans tecken. Sterns teori säger att den vuxne ska bekräfta och finnas för 
barnet och ur ett barnperspektiv ska vi vuxna se barnet utifrån dess förutsättningar. Pojkens 
”själv” som Stern (Brodin & Hylander, 1997) kallar det anser vi måste ha blivit mycket svagt 
om han då blivit utsatt under en längre period. Enligt Sterns (Brodin & Hylander, 1997) teori 
utvecklas ”självet” hela tiden hos barnet, mot bakgrund till det anser vi att pojkens 
självkänsla måste ha påverkats negativt under tiden som han blivit misshandlad. De 
upplevelser som pojken har varit med om kommer troligtvis att följa med honom under hela 
livet, och hans förhållande och förtroende till vuxna kan ha skadats svårt. Vi tänker på 
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mamman och styvpappan som misshandlade, men även förskolepersonalen som säger att de 
har sett tecken på pojken men ändå inte anmält. Det måste varit en ny händelse för pojken när 
han kom in till lasarettet och det fanns vuxna som uppmärksammade och bekräftade hans 
tecken och utsatthet. Vi tänker oss att pojkens ”själv” måste ha fått en ny upplevelse som 
kanske ledde till ett förändrat förhållande och förtroende till vuxna. Till skillnad mot fallet 
om Sofia, där vi menar att det togs hänsyn till barnperspektivet genom att förskolan 
exempelvis valde att anställa den manliga vikarien för att ge flickan en möjlighet att utveckla 
en annan relation till män. Emellertid har vi ställt oss frågande till hur långt pappans 
utnyttjande kunde gått om det inte hade varit en manlig vikarie, vilket inte är vanligt inom 
förskoleverksamheten idag. Om det inte hade varit en manlig vikarie på förskolan kanske 
Sofias beteende inte upptäckts förrän långt senare. 

5.2. Anmälningar  
Vi har fått klart för oss att det inte är det lättaste att som förskollärare göra en anmälan med 
tanke på relationen med föräldrarna. Det framkommer ändå i vårt resultat att alla anser att det 
är viktigt att göra en anmälan vid misstanke om att ett barn far illa, vilket vi håller med om. 
Det är trots allt barnets bästa vi ska ha i tankarna, det är inte förskolans uppgift att utreda 
något. Vi har däremot förstått att alla har olika uppfattningar om när man ska anmäla. I lagen 
står det att anmälan ska göras vid minsta misstanke, men varför fungerar det så olika? Vi 
ställer oss kritiska till och kan inte förstå varför det i fallet med pojken inte gjordes någon 
anmälan förrän han kom in på lasarettet. På förskolan hade de misstankar om att något inte 
stod rätt till och det visade sig även att de uppmärksammat flera olika tecken på pojken som 
tydde på att något inte stod rätt till. Medan i fallet med Sofia gjordes en anmälan med en 
gång. Vi vill påstå att det handlar om att våga göra en anmälan och att man diskuterar det i 
arbetslaget så alla står bakom beslutet. Det kan möjligtvis vara så att det finnas en rädsla om 
att ha fel, efter att anmälan är gjord, kanske det visar sig att det bara skett en olycka.  
Emellertid anser vi att det är bättre att anmäla en gång för mycket än en gång för lite.  
I de fallbeskrivningar vi tagit upp tidigare visades tydliga tecken hos både pojken och flickan, 
men personalen agerade på olika sätt. Varför en anmälan inte görs kan det finnas flera 
anledningar till. Utifrån vårt resultat har vi uppfattat att det kan beror på att kunskapen brister 
hos förskollärare, man blundar för barnet i vissa fall, man ser inte barnets signaler eller att det 
finns en osäkerhet om det verkligen är så att barnet exempelvis blir misshandlat och att man 
blir då också osäker på hur man ska agera. Ytterligare en tanke skulle kunna vara 
problematiken runt begreppet barnmisshandel som Germundsson (2011) tar upp. Om ett 
begrepp inte har en tydlig definition och innebörd kan det bli svårt att säga vad som är 
barnmisshandel, var går gränsen för när ett barn far illa? Våra informanter såg barnens olika 
signaler och anmälde, samtidigt som de menade att det var en mycket svår situation att hamna 
i. Vi anser att det är en fördel i förskolan att ha ett arbetslag som man kan vända sig till för att 
diskutera och samtala om vad man sett och även få stöttning och hjälp i svåra situationer. 

Det har framkommit att förskoleverksamheten har vissa kontakter inom socialtjänsten som de 
kan ringa och prata med för att få svar på frågor som gäller utsatta barn. Vi vill påstå att en 
god samverkan mellan förskola och socialtjänst skulle kunna ge förskolepersonalen en ökad 
säkerhet inför att göra en anmälan. Om förskolepersonalen vet att de har någon de kan 
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kontakta som är kunnig på området och som kan ge tips och råd, menar vi att det skulle 
minska osäkerheten som ofta finns vid en anmälan. 

5.3. Samverkan 
Vad vi förstått så finns det olika synpunkter om hur man vill att samverkan mellan förskola 
och socialtjänst ska fungera. Det tas upp i både skollagen (SFS 2010:800) och 
socialtjänstlagen (SFS 2001:453) att samverkan ska ske när det gäller utsatta barn, men det 
står inte hur den samverkan ska se ut. Det som framkommit är att det blir mycket av en 
envägskommunikation från förskolan till socialtjänsten, exempelvis att de från förskolan inte 
hör så mycket från socialtjänsten när en anmälan har gjorts. Det beror på att socialtjänsten i 
sin tur har tystnadsplikt. Vi vill där tillägga att det som har störst betydelse för barnet, är att 
en anmälan till socialtjänsten har skett. Det visade sig också i vårt resultat att en samverkan 
har skett då vissa av informanterna har varit på kontinuerliga möten hos socialtjänsten och att 
de från förskoleverksamheten har kunnat ringa och rådfråga socialtjänsten samtidigt som de 
har fått bra respons tillbaka. De två parterna har också haft en samverkan då familjestöd 
hjälpt förskolan och familjen efter en anmälan. Vi anser att denna samverkan skulle kunna bli 
ännu bättre, till exempel kan förskolan och socialtjänsten hålla kontakt med varandra även 
om barn inte har blivit utsatta. Vi menar att känner de olika parterna varandra och varandras 
arbete kan de i förskolan ha bättre möjligheter att upptäcka de barn som far illa i ett tidigt 
skede (Frost och Sköld, 1993). Hellström (1993) menar att ju yngre barnet är vid de olika 
övergreppen, ju större blir menen i livet. Även Annerbäck (2011) tar upp yngre barns 
känslighet för våld och att skadorna kan leda till livslånga konsekvenser för barnet. Vi vill 
poängtera liksom Andersson (2011) att en samverkan kan leda till att de utsatta barnen 
upptäcks i tidigt skede. 
 
Vårt resultat visar att socialtjänsten själva anser att de bör bli bättre på att återkoppla till 
förskolorna. Något som vi finner viktigt å ena sidan för att stötta barnet och underlätta dess 
vistelse på förskolan, å andra sidan för att skapa gynnsammare förutsättningar för 
förskolepersonalen i mötet med föräldrarna. Vi vill dock poängtera att det är barnet som ska 
stå i centrum i frågan om samverkan. Med det menar vi att förskolan finns där för barnet och 
för dem är det barnperspektivet som ska vara i fokus, inte att stötta föräldrar i svåra 
situationer. Vi anser att det borde vara en samverkan mellan socialtjänsten, förskolan och 
föräldrarna och att de tillsammans försöker skapar goda förutsättningar för barnet och dess 
utveckling.    

5.4. Metoddiskussion 
Från början var tanken att endast intervjua personer inom förskoleverksamheten, men vi 
insåg i ett tidigt skede att vi även ville koppla socialtjänstens erfarenheter av utsatta barn i 
förskoleåldern. Detta för att få en helhetsbild båda parternas erfarenheter av utsatta barn men 
även för att få socialtjänstens syn på samverkan mellan verksamheterna. Då vi intervjuade 
båda parter kunde de förklara sina yrkesroller i verksamheterna. Vi valde att intervjua ett 
mindre antal personer från förskolan och socialtjänsten, och tanken var inte att göra någon 
jämförelse mellan eller inom de olika verksamheterna. Vi hade kunnat intervjua ännu flera 



 

 
 

28 

för att få mer information, men tyvärr hade det blivit problematiskt att få tiden att räcka till. I 
efterhand anser vi att intervju som metod i denna studie gav oss svar på våra frågeställningar 
och vi fick ut olika erfarenheter som har gett oss en ökad kunskap om utsatta barns tecken, 
hur man går tillväga vid en anmälan och hur viktig samverkan är. 

5.5. Avslutning 
Det är inte ovanligt att förskollärare är de vuxna som barnet tillbringar mest tid tillsammans 
med, näst efter föräldrarna. Det är en fördel för personalen på förskolan eftersom de lär känna 
barnen väl och på så sätt kan de upptäcka beteendeförändringar eller andra tecken som kan 
tyda på att barnet far illa. Det är kanske inte alltid att det räcker för att upptäcka om barnet far 
illa, utan det krävs också kunskap om hur man kan upptäcka det. Vi har genom denna studie 
kommit fram till hur viktigt det är att som vuxen bekräfta, uppmärksamma och ge barnet en 
trygghet när man ser att det far illa. Genom att vi ger barnet vår trygghet och tillit kan barnet 
bygga upp sin tillit till en vuxen samt ett positivt och samspelande ”själv” som Stern tar upp i 
sin teori. Det är föräldrarna som är det viktigaste för barnet samt de som har det största 
ansvaret och ska leda barnet i livet. Förstör föräldrarna tryggheten för barnet kan det leda till 
att barnet får svårt för att berätta för någon utomstående eftersom föräldrarna signalera till 
barnet att det är deras fel. När en förälder sviker barnet genom att göra det illa kan det skapa 
men som barnet får bära med sig hela livet (Fahrman, 1993; Bangura Arvidsson, 2003; 
Hindberg, 2001; Hindberg, 2006; Annerbäck, 2011). 
Här vill vi lyfta upp våra informanter som menar att det är viktigt att vi som förskollärare ger 
barnet den tryggheten och att vi visar barnet att vi ser dem och bekräftar deras känslor. 
Avslutningsvis har denna studie gett oss mer kunskap om utsatta barn, hur anmälningar går 
till, vad som sker när socialtjänsten tar emot anmälan och hur samverkan mellan förskola och 
socialtjänst kan fungera. I vår förskollärarroll är det viktigt att vi är medvetna om vilka lagar 
som gäller för oss och hur vi ska agerar i situationer där vi upptäcker att ett barn far illa. 
Skulle personalen i förskolan vara osäker på om ett barn far illa eller känner att något inte 
stämmer, är det viktigt att ha en god samverkan med socialtjänsten för att kunna få stöd och 
hjälp. Det är av stor betydelse att personal på förskolor känner att de kan ringa till 
socialtjänsten och rådfråga om de är osäkra på hur de ska gå till väga. Det är också viktigt att 
socialtjänsten sedan återkoppla till förskolan för att personal på bästa sätt ska kunna ge barnet 
ifråga de främsta förutsättningar som är möjligt under vistelsen på förskolan.  
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Bilaga 1 

Förskollärare, förskolechef och specialpedagog.  

Vilka olika fall har du varit med om gällande utsatta barn? 

Hur upptäckte ni att barnen inte hade det bra? 

När ska man ingripa, hur gjorde ni? 

Hur gick ni tillväga när ni upptäckte att de barn som blev misshandlad/sexuellt utnyttjat? 

Vilka tecken har ni uppmärksammat hos de barn som far illa? Finns det skillnader/likheter i 
de fall ni har varit med om? 

Hur förhåller ni er till barnet under processen?  

Vad har ni för erfarenheter av samverkan med socialtjänsten under processen? 

Har ni någon handlingsplan i verksamheten och hur ser den ut?  

Känner ni att ni har tillräckligt kunskap om de här barnens situation? 

Socialsekreterare 

Vad har ni för erfarenhet av förskoleverksamhet och hur tar ni emot informationen/anmälan? 

Kan ni ge exempel på olika fall som ni har varit med om gällande barn som far illa? Där 
förskolan varit med i processen. 

Hur upptäcktes att barnen inte hade det bra? 

Vilka tecken har barnen visat? Finns det några likheter eller skillnader? 

Vad har ni för erfarenhet av samverkan med förskolan och familjen under processen?  

Vad har var och en för skyldighet att lämna för uppgifter? 

När ska man ingripa, hur gör man det? (Socialtjänsten/förskolan) 

Är ni delaktiga vid utförandet av en handlingsplan med förskolan? På vilket sätt? Fungera 
den? 

 
 


